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let’s inspire each other
De voorbije jaren neemt de snelheid van handelen in onze economische samenleving 
met rasse schreden toe. De huidige covid pandemie heeft daarenboven de digitale 
omwenteling, die we allen elke dag aan den lijve ondervinden, nog meer in een 
stroomversnelling gebracht.

In deze alsmaar sneller evoluerende ‘business world’ met een tsunami aan innovaties, is 
het van enorm belang om als medewerker én als manager geïnspireerd en gemotiveerd 
te blijven om samen het bedrijf te laten groeien en haar positionering in de markt te 
versterken. 
     
Dit vereist een sterk leiderschap van de manager en de medewerker. Een manager die elke 
dag de passie voor het vak stimuleert bij iedere collega en zo het beste in mensen naar 
boven brengt. En een medewerker die anderen inspireert door elke dag de beste versie van 
zichzelf te zijn. 
          
The Leadership Connection zet leiderschap op de kaart vanuit een ongeziene hoek, 
namelijk dat alle vormen van leiderschap starten vanuit een sterk persoonlijk leiderschap, 
waarbij elk individu het beste in zichzelf en in anderen naar boven brengt.     

Bij Randstad RiseSmart zijn we er vast van overtuigd dat sterk persoonlijk leiderschap dé 
positieve kracht is die mensen stimuleert en motiveert. Daarom vormt het de basis én de 
kern van ons career en talent development aanbod.     

Maak in deze white paper kennis met The Leadership Connection. Onze visie. We kijken 
ernaar uit om er samen met u mee aan de slag te gaan!

Marc Van Harneveldt
managing director Randstad RiseSmart
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De uitdagingen van de 21ste eeuw tonen aan dat we, 
meer dan ooit, nood hebben aan goed leiderschap. 
Telkens opnieuw wordt bewezen dat leiderschap 
één van de belangrijkste factoren is die zowel de 
resultaten1 als het welzijn2 in organisaties beïnvloedt. 
Het maakt daarbij geen verschil of het commerciële, 
publieke, non-profit, politieke of andere organisaties 
zijn. 

Hierbij zien we leiderschap niet enkel als een 
hiërarchische relatie. Leiderschap is voor ons 
evengoed persoonlijk leiderschap. Het is een proces 
van positieve beïnvloeding. In organisaties streven 
we ernaar om die onderlinge beïnvloeding tussen 
medewerkers, al dan niet in een hiërarchische 
relatie, maximaal te laten bijdragen aan zowel de 
missie van de organisatie als het werkgeluk van de 
medewerkers. 

Gezien het belang van leiderschap in organisaties, is 
het dan ook geen wonder dat leiderschapsmodellen 
als paddenstoelen uit de grond schieten. De 
Engelstalige zoekterm ‘leadership model’ geeft in 
Google meer dan 1.000.000.000 resultaten. De 
bijbehorende afbeeldingen geven duidelijk weer hoe 
groot de diversiteit aan modellen is. Het is moeilijk 
om door de bomen het bos nog te zien.

Dit is waar The Leadership Connection het verschil 
maakt. The Leadership Connection gaat over de 
twee universele basisprincipes die het fundament 
vormen van elke succesvolle vorm van leiderschap. 
Van persoonlijk leiderschap tot het leiden van 
organisaties. Voorbij de waan van de dag en back to 
the basi(c)s.

•  Het eerste basisprincipe is positieve connectie. 
Positieve connecties zijn gebaseerd op vertrouwen, 
respect, erkenning, autonomie en zingeving. 
Niet op macht en angst. Aan sterke, positieve 
connecties kan je bouwen. Hoe sterker de positieve 
connectie, hoe sterker de wederzijdse positieve 
invloed kan zijn. 

•  Het tweede basisprincipe is authentiek maatwerk. 
Leiderschap moet authentiek zijn en tegelijkertijd 
afgestemd op de context, de situatie, de betrokken 
personen, de aard van het werk, de timing, 
de cultuur, … Er is bijgevolg niet één uniform, 
allesomvattend model of één zaligmakende 
stijl als het over leiderschap gaat. Leiderschap 
is het voortdurend inzetten van ‘de beste versie 
van jezelf’ om binnen een bepaalde context de 
gewenste impact te hebben. 

Kortom, The Leadership Connection ziet leiderschap 
als een evenwichtsoefening tussen trouw zijn aan 
je persoonlijke voorkeuren en je aanpassen aan 
de context en de objectieven. De ‘koord’ in deze 
evenwichtsoefening wordt bepaald door de ‘positieve 
connectie’ tussen jou en de ander. Hoe sterker deze 
connectie is, hoe krachtiger de invloed kan zijn. 

In deze white paper over The Leadership Connection 
lichten we deze twee basisprincipes toe. We tonen 
je de weg naar sterkere connecties en nieuwe 
evenwichten. Zo leggen we de basis voor leiderschap 
dat jou, jouw collega’s, jouw team, jouw organisatie 
en onze wereld ten goede komt.

Het is onze missie en vurige wens om met  
The Leadership Connection een positieve, 
constructieve bijdrage te leveren aan zowel het 
werkgeluk als de prestaties van alle medewerkers in 
organisaties. 

1 Why management matters for productivity – McKinsey - 2014
2 The Manager’s Role in Employee Well-Being – Gallup Inc. - 2017
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iedereen kan leiden

Positieve beïnvloeding betekent dat de houding, 
daden en woorden van één persoon de houding, 
daden en woorden van een andere persoon 
positief beïnvloeden. Leiderschap gaat dus 
niet alleen over hiërarchische relaties. Iedereen 
beïnvloedt steeds, vaak onbewust, de anderen in 
zijn omgeving. Je positieve invloed op een bewuste 
manier inzetten door het beste in jezelf naar boven 
te halen, noemen we persoonlijk leiderschap. 
Zo kan de heftruckchauffeur die nauwgezet de 
veiligheidsrichtlijnen volgt zijn collega’s inspireren om 
hetzelfde te doen. Hoe meer vertrouwen en respect 
de heftruckchauffeur in kwestie heeft, hoe groter 
de kans dat zijn gedrag gevolgd wordt. Dat brengt 
ons bij het eerste basisprincipe van The Leadership 
Connection, dat is de positieve connectie en de 
kracht ervan. 

Veel van die onderlinge beïnvloeding gebeurt 
onbewust. Denk maar aan die keer dat je het voetpad 
sneeuwvrij maakte en je buur even later hetzelfde 
deed, geïnspireerd, bewust of onbewust, door jouw 
voorbeeld. Het doel van The Leadership Connection 
is om mensen bewust te maken van hun invloed 
zodat ze deze op een positieve en constructieve 
manier kunnen inzetten. In organisaties streven 
we ernaar om die onderlinge beïnvloeding tussen 
medewerkers maximaal te laten bijdragen aan zowel 
de missie van de organisatie als het werkgeluk van de 
medewerkers. Dat vereist het nodige zelfinzicht en 
brengt ons bij het tweede basisprincipe, authentiek 
maatwerk. De beste versie van jezelf inzetten in 
functie van de context en de impact die je wil 
hebben.

Merk op dat er in onze definitie op geen enkele 
manier gesproken wordt over titels, functies, 
persoonlijkheidseigenschappen, leiderschapsstijlen 
en/of modellen. Er zijn verschillende wegen naar 
goed leiderschap en iedereen kan een leider zijn. 

leiders creëren leiders

Onze definitie stelt scherp dat we de 
bedrijfsresultaten willen bereiken ‘door het beste 
in onszelf en anderen naar boven te brengen’. 
Dat betekent dat we het volle potentieel van alle 
medewerkers willen benutten, een domein waar 
veel organisaties vandaag nog te kort schieten. 
Onderzoek3 toont aan dat wereldwijd 85% van de 
medewerkers matig tot niet geëngageerd zijn en 
zodoende niet hun volle potentieel inzetten. Door 
het beste in medewerkers naar boven te brengen, 
ontwikkel je medewerkers die maximaal gebruik 
maken van hun talenten, medewerkers die inzetten 
op wat ze goed en graag doen. Op die manier 
maximaliseer je de kansen dat deze medewerkers 
op hun beurt anderen beïnvloeden om het beste uit 
zichzelf te halen. Deze vorm van leiderschap versterkt 
zichzelf, leiderschap creëert leiderschap.

Daarenboven laten de beste leiders zich omringen 
door mensen die hun eigen competenties aanvullen. 
Je eigen zwakke punten herkennen en erkennen 
is minstens even belangrijk als inzicht hebben in je 
talenten. Het laat je toe om te vertrouwen op anderen 
om bepaalde activiteiten op te nemen waar je zelf 
minder goed in bent. Dat is een tweede manier 
waarop echte leiders andere leiders creëren. 

In The Leadership Connection definiëren we leiderschap als 

‘ een proces van zelfinzicht en positieve 
beïnvloeding met als doel het beste in zichzelf 
en anderen naar boven te brengen om zo de 
objectieven van de organisatie te bereiken’.

3 Employee Engagement: Maximizing Employee Potential – Gallup Inc. - 2019
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Zoals we zelf doen in The Leadership Connection, 
kijken we eerst naar de context van leiderschap 
in organisaties. Als we kijken wat er in dit domein 
vandaag speelt, welke invloeden er zijn en wat 
de situatie is, dan zien we dat er twee belangrijke 
evoluties zijn die aan de basis liggen van veel van de 
recente ontwikkelingen en ‘trends’: de invloed van de 
technologie en de schaarste aan talent.

De technologie is één van de belangrijkste redenen 
dat we vandaag over een VUCA4 wereld praten. 
(Volatility = volatiel, Uncertainty = onzeker, Complexity 
= complex en Ambiguitiy = ambigu). Technologie 
heeft de eenvoudige taken geautomatiseerd 
zodat het vooral de complexe activiteiten zijn die 
overblijven. Technologie heeft de snelheid, o.a. de 
snelheid van verandering, doen toenemen tot op een 
niveau dat we als mensen soms nog maar moeilijk 
kunnen volgen. Technologie heeft van de wereld een 
dorp gemaakt waarbij de kleinste gebeurtenis een 
enorme impact kan hebben. De huidige (2020/2021) 
Covid-19 pandemie is een goed voorbeeld van de 
VUCA wereld waar we in leven. Deze VUCA wereld 
maakt leiderschap zowel moeilijker als belangrijker. 

Elk aspect van leiderschap, van het creëren van een 
visie, het nemen van beslissingen, het geven van 
het goede voorbeeld tot en met het ondersteunen 
van de medewerkers, roept om aandacht en brengt 
complexe vraagstukken met zich mee. Leiderschap is 
broodnodig en uitdagender dan ooit.

De schaarste aan talent is een bijkomende reden om 
te investeren in leiderschap in organisaties. Waar 
vroeger de werkgever meestal ruime keuze, en 
bijgevolg macht, had over zijn medewerkers, leven 
we vandaag in een wereld waar de medewerkers 
aan zet zijn. Het is algemeen geweten dat ‘slecht 
leiderschap’ de belangrijkste reden is waarom 
mensen een organisatie verlaten. In deze tijden is 
goed leiderschap cruciaal om de juiste medewerkers 
aan te trekken en vooral - geëngageerd - te houden.

4 Volatility, uncertainty, complexity and ambiguity - from Wikipedia, the free encyclopedia
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De organisatiecontext zoals hierboven beschreven, 
geeft aan dat leiderschap belangrijker en 
complexer is dan ooit tevoren. Dit heeft ervoor 
gezorgd dat er talloze theorieën en modellen zijn 
ontstaan die zouden moeten leiden tot de ideale 
leiderschapsvorm. Alhoewel al deze modellen 
hun toegevoegde waarde hebben, is de grote 
meerderheid slechts beperkt bruikbaar. Hun 
bruikbaarheid hangt af van twee belangrijke factoren: 
enerzijds de context en situatie waarin de leider zich 
bevindt en anderzijds de persoonlijke stijl van de 
leider. De eerste factor leert dat de meeste modellen 
heel effectief zijn in bepaalde omstandigheden, maar 
averechts werken in andere contexten, culturen en 
situaties. De tweede factor is de persoonlijke stijl 
van de leider. Als een organisatie kiest voor één 
leiderschapsmodel, dan kan dit goed passen voor 
sommige medewerkers, maar duwt ze vermoedelijk 
heel wat andere medewerkers in een onnatuurlijk 
‘harnas’. 

The Leadership Connection gaat voorbij de modellen. 
We zijn op zoek gegaan naar de twee universele 
basisprincipes die het fundament vormen van goed 
leiderschap: positieve connectie en authentiek 
maatwerk. Zo zijn we op zoek gegaan naar de 
ingrediënten van sterke, positieve connecties tussen 
medewerkers die leiderschap stimuleren. Authentiek 
maatwerk houdt dan weer in dat medewerkers 
hun stijl, op hun eigen manier, aanpassen aan de 
context en situatie. Zo gebruiken ze de verschillende 
leiderschapsstijlen die hen eigen zijn om zo goed 
mogelijk in te spelen op de omstandigheden en de 
te bereiken resultaten. Zelfinzicht is cruciaal om deze 
twee basisprincipes in de praktijk om te zetten.  

Het is onze missie en vurige wens om met  
The Leadership Connection een positieve, 
constructieve bijdrage te leveren aan zowel het 
werkgeluk als de prestaties van alle medewerkers  
in organisaties. 
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5.1 introductie

We hebben leiderschap gedefinieerd als ‘een proces 
van zelfinzicht en positieve beïnvloeding met als 
doel het beste in zichzelf en anderen naar boven te 
brengen om zo de objectieven van de organisatie 
te bereiken’. Positieve beïnvloeding betekent dat de 
houding, daden en woorden van één medewerker 
de houding, daden en woorden van anderen positief 
beïnvloeden en omgekeerd. Als er geen connectie is 
dan kan er ook geen invloed zijn. Zonder connectie 
zal geen enkel leiderschapsmodel, geen enkele 
aanpak werken. Vergelijk het met een mobiele 
telefoon, als er geen ‘connectie’ is dan kan er geen 
uitwisseling van informatie zijn.

Hoe sterker de connectie, hoe krachtiger de invloed 
kan zijn. Maar nog belangrijker is de aard van 
de connectie, is het een positieve connectie die 
‘samenbrengt’ of is het een negatieve connectie 
die ‘afstoot’. In The Leadership Connection zijn we 
op zoek naar de eerste connectie, de positieve 
connectie die mensen samenbrengt in de richting 
van de missie en doelstellingen van de organisatie. 
Negatieve connecties zorgen jammer genoeg 
voor het omgekeerde, mensen gaan zich bewust 
of onbewust ‘afstoten’ tegen anderen. Dit kan 
resulteren in tegenwerking en weerstand. Op zich 
niet onoverkomelijk, want weerstand betekent 
dat er nog energie en engagement is. Weerstand 
kan omgekeerd worden. Erger is het als mensen 
‘dis-connecteren’ en nog maar het minimum doen 
om te overleven (we noemen dit presenteïsme) of 
uiteindelijk hun ontslag indienen als ultieme vorm 
van disconnectie.

Relaties die puur gebaseerd zijn op macht en de 
bijbehorende angst is een ‘connectie’ die we jammer 
genoeg nog te veel tegenkomen in organisaties. 
Jarenlang zijn veel organisaties op deze manier 
‘geregeerd’. Gelukkig zorgt de schaarste aan talent 
ervoor dat de meeste mensen dit niet langer 
accepteren. 

The Leadership Connection streeft naar sterke, 
positieve en constructieve werkrelaties gebaseerd 
op vertrouwen, respect, erkenning, autonomie en 
zingeving. Dit zijn voor ons de vijf basisingrediënten. 
Smaken verschillen en bijgevolg zullen sommigen 
meer of minder belang hechten aan bepaalde 
van deze ingrediënten. Het recept voor een 
productieve werkrelatie moet authentiek zijn. Waar 
het op aankomt is om te komen tot constructieve 
werkrelaties. 

Vanuit The Leadership Connection geven we graag 
mee wat deze vijf basisingrediënten voor ons 
betekenen. Onze invulling op basis van jarenlange 
praktijkervaring en input van anderen die zich 
over deze thema’s bogen. Aan de lezer om er 
de ingrediënten uit te halen die voor hem en de 
mensen waar hij mee samenwerkt belangrijk zijn. Zo 
maakt iedereen zijn eigen recept om constructieve 
werkrelaties op te bouwen met collega’s, teamleden, 
medewerkers en leidinggevenden. 

‘Bouwen’ is het juiste werkwoord, het vraagt 
een investering van tijd en energie om positieve 
connecties te ontwikkelen. Vaak is het een weg van 
vallen en opstaan. Maar de resultaten zijn de moeite 
waard, dat is gegarandeerd. Het zijn sleutels tot 
zowel mooie resultaten als geluk op het werk. 
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5.2 vertrouwen

Vertrouwen is in onze visie het belangrijkste 
ingrediënt om connecties te creëren waarbij iemand 
bereid is om zijn houding, daden en/of woorden te 
laten beïnvloeden door iemand anders. Wie is er 
bereid om iemand te volgen die hij niet vertrouwt?

De oude wijsheid ‘Vertrouwen komt te voet en gaat te 
paard’ geeft aan dat je tijd nodig hebt om vertrouwen 
op te bouwen en dat het soms in één keer kan 
verdwenen zijn. Wij focussen ons op vertrouwen in 
de organisatiecontext, dat is toch net iets anders 
dan vertrouwen in de privécontext. Alhoewel er 
veel gelijkenissen zijn, zoals we hieronder zullen 
zien, speelt in privérelaties ‘competent zijn’ vaak een 
ondergeschikte rol. In werkrelaties is ‘competent 
zijn’ een zeer belangrijk element om iemand te 
vertrouwen en te willen ‘volgen’. Als we met een gids 
de besneeuwde bergen intrekken en we hebben 
twijfels of die gids de weg wel kent dan zullen we niet 
snel geneigd zijn om hem te volgen.

In de organisatiecontext kun je anderen vertrouwen 
in bepaalde competenties en dat niet doen in 
andere. Zo vertrouwen we onze IT-collega wel om 
onze computer te repareren, maar niet om ons 
jaarlijkse griepvaccin toe te dienen. (En zouden we 
onze bedrijfsarts vermoedelijk nooit onze computer 
laten repareren). Vertrouwen is met andere woorden 
competentie-gebonden. Als we de indruk hebben 
dat iemand competent is in een bepaalde activiteit, 
dan pas zullen we bereid zijn hem te volgen. 
Vertrouwen in de ‘competentie’ van iemand anders 
kan daarenboven voorwaardelijk zijn. Zo vertrouwen 
we de hoofdchirurg onvoorwaardelijk om ons te 
opereren, maar als haar assistent opereert dan 
hebben we misschien toch graag dat de hoofdarts 
superviseert.  

In The Leadership Connection gaan we in op de 
volgende elementen als het gaat om vertrouwen in 
werkrelaties.

eerlijkheid en integriteit

Eerlijkheid en integriteit staan voor ons op de eerste 
plaats als het gaat om vertrouwen. Eerlijkheid 
betekent dat je de ander zegt wat moet en mag 
gezegd worden, zodat hij op elk moment weet 
waar hij aan toe is. Het betekent o.a. dat je moeilijke 
boodschappen eerlijk en rechtuit meedeelt zonder 
dat je de waarheid verbloemt. Dat vraagt moed. 
Integriteit in organisaties betekent dan weer dat je 
de geldende waarden en normen in je organisatie, in 
je beroep en in je relatie met de ander respecteert. 
Voorbeelden hiervan zijn confidentiële informatie die 
je wordt toevertrouwd ook werkelijk confidentieel 
houden en je verantwoordelijkheid nemen voor je 
fouten.

consequent zijn

Consequent zijn interpreteren wij als ‘doen wat je 
zegt’. En dit op twee manieren: enerzijds je woorden 
in daden omzetten, anderzijds wat je van anderen 
verwacht ook zelf doen. Het eerste komt neer op 
‘je beloftes nakomen’, het laatste komt neer op 
‘het goede voorbeeld geven’. In onze visie nemen 
we consequent zijn nog iets verder en draaien we 
het ook om, nl. ‘zeggen wat je doet’. Je mensen 
geïnformeerd houden zodat je geen onverwachte 
wendingen neemt die leiden tot vervelende of 
negatieve gevolgen. Negatieve verrassingen zijn 
nefast voor vertrouwen. Dit heeft als implicatie dat 
open, eerlijke en tijdige communicatie en feedback 
ook bij deze sleutelvoorwaarde horen.  



1616

rekening houden met de belangen  
van anderen

Mensen hebben terecht enkel vertrouwen in 
anderen als die het goed met hen voor hebben. 
Dit betekent dat je weet wat de noden, verlangens 
en bezorgdheden van iemand zijn en dat je tracht 
om die zoveel mogelijk te behartigen. Uiteraard 
weten we dat het zelden mogelijk is om 100% met 
de wensen van iedereen rekening te houden. Maar 
opdat iemand je zou vertrouwen moet die persoon 
ervan overtuigd zijn dat je de positieve intentie hebt 
om voor zijn belangen op te komen. En als het je niet 
lukt om rekening te houden met die belangen, dan is 
het wel zo fijn als je de ander uitlegt waarom dit het 
geval is. Ook dat is vertrouwen. Dit sleutelelement 
heeft één belangrijke voorwaarde en dat is dat je 
goed weet wat de ander wil. Er is maar één manier 
om daarachter te komen: tijd en aandacht om te 
luisteren naar de ander. Rekening houden met de 
ander betekent dus dat je oprechte interesse toont in 
de ander.

competentie

In een organisatiecontext zullen anderen je pas 
vertrouwen als ze het gevoel hebben dat je met 
verstand van zaken handelt. Dit betekent niet dat je 
alles moet weten en alle antwoorden moet hebben. 
Maar je moet de vragen die op je afkomen wel 
begrijpen en je moet je voldoende informeren om 
zo de juiste antwoorden te kunnen formuleren en/
of beslissingen te nemen. Competentie betekent 
dus weten wat je kunt/kent, maar vooral ook weten 
wat je niet kunt/kent om dan het nodige advies 
vragen. Zo kan het dat je vertrouwen krijgt of hebt in 
anderen voor de uitvoering van bepaalde taken waar 
de persoon competent in is en (nog) niet voor taken 
waar de persoon (nog) onvoldoende in onderlegd is. 
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5.3 respect

Respect heeft alles te maken met waarden en 
normen. Als anderen in jouw gedrag de waarden 
en normen herkennen die zij belangrijk vinden, dan 
zal je respect verdienen. Je wordt op die manier een 
waarde-vol persoon voor de andere. Dit is een zeer 
belangrijk element in het creëren van ‘connecties’ 
met anderen waarbij jouw houding, woorden en 
daden de ander beïnvloeden.

Waarden en normen zijn eerst en vooral persoonlijk 
en hebben we meegekregen door onze opvoeding 
en opleiding. Maar ook onze omgevingen bepalen 
onze waarden en normen, zoals het land waar we 
wonen en de organisatie waar we werken. Als het 
de norm is dat alle collega’s elkaar een hand geven 
’s morgens bij het binnenkomen en jij doet dat niet, 
dan zal dat als niet erg respectvol worden ervaren. 
Dat betekent niet dat je nooit tegen de waarden en 
normen in een organisatie mag ingaan. Als iedereen 
bijvoorbeeld altijd te laat komt in vergaderingen en 
jij probeert ervoor te zorgen dat er op tijd gestart 
wordt, dan kan dat zeker respect oproepen bij 
de mensen die ‘op tijd starten’ ook als belangrijke 
waarde hebben. 
 
De vraag is of je aan respect kan werken. Het lijkt 
erop dat het een kwestie is van je aan de geldende 
waarden en normen te houden en voor de rest 
hangt het er alleen vanaf of mensen jouw waarden 
en normen op prijs stellen. En toch geloven wij erin 
dat je hier werk van kan maken. We geven hieronder 
verschillende elementen die volgens ons bijdragen 
tot respect. Maar vergeet niet dat ‘goed doen waar je 
goed in bent’ het allerbelangrijkste element is. Sterke 
prestaties, op een voorbeeldige manier gerealiseerd, 
krijgen altijd respect. 

In The Leadership Connection gaan we in op de 
volgende elementen als het gaat om respect in
werkrelaties.

respecteer jezelf

Anderen zullen je niet respecteren als je jezelf niet 
respecteert. Jezelf respecteren houdt in dat je 
opkomt voor je eigen overtuigingen en meningen. 
Jezelf respecteren houdt in dat je je grenzen durft 
aangeven en ‘nee’ durft te zeggen. Jezelf respecteren 
is inzetten op je talenten, dat wat je graag doet en 
goed doet. Jezelf zijn is ook authentiek zijn. Dat 
betekent niet dat je je stijl en/of aanpak niet kan 
aanpassen aan de omstandigheden, maar dat je dat 
altijd doet op je eigen persoonlijke manier. Jezelf 
respecteren is trouw zijn aan jezelf.

respect voor eigenheid en diversiteit

Onze diversiteit als mensen maakt dat geen twee 
personen dezelfde waarden en normen hebben. 
Nu heb je twee opties. Je kan je focussen op de 
verschillen en je ergeren aan het feit dat mensen 
volgens hun eigen waarden en normen handelen.  
Of je kan je focussen op de waarden en normen 
die je deelt en de andere elementen als een 
verrijking voor de organisatie zien. Je aanvaardt 
m.a.w. de anderen voor wie ze zijn en je probeert de 
toegevoegde ‘waarde’ van hun diversiteit te zien voor 
de organisatie. Mensen voelen zich gerespecteerd als 
ze maximaal zichzelf mogen zijn en ze zich niet in één 
of anders ‘canvas’ moeten wringen. Het is algemeen 
geweten dat diverse teams de sterkste teams zijn, op 
voorwaarde dat de teamleden op elkaars diversiteit 
bouwen. Dat vraagt inspanning en toewijding.  



1818

5 Definitie van beleefdheid – nl.wikipedia.org, the free encyclopedia

 

beleefdheid en nederigheid

‘Beleefdheid komt in essentie neer op respect voor 
iemand tonen door middel van zijn-haar houding 
en etiquette.’ 5 Beleefdheid mag dan al oubollig, 
moraliserend en cliché klinken, het dwingt respect 
af bij anderen. Dat zit hem in organisaties vaak in 
eenvoudige zaken. Mensen niet onderbreken terwijl 
ze spreken, niet schreeuwen of roepen naar anderen, 
kalm en rustig reageren als het er hevig aan toe gaat, 
niet roddelen, … Zeker naarmate je hiërarchische 
positie hoger is in de organisatie wordt beleefdheid 
ook een vorm van nederigheid. De ‘grote baas’ die 
zelf koffie inschenkt voor zijn medewerker die langs 
komt, het afdelingshoofd die aan de poetsman of 
-vrouw vraagt hoe het ermee is, … Beleefdheid en 
nederigheid zitten hem in de details. Alleen een titel 
brengt je jammer genoeg geen respect. Integendeel, 
‘hoe hoger je rang’, hoe hoger de verwachtingen van 
de anderen.  

  

luisteren en interesse in de intentie

Zelfs al ben je het helemaal niet eens met wat iemand 
zegt of doet, dan nog kun je proberen de intentie van 
deze persoon te achterhalen. Ook dat is respect. Als 
je ervan uitgaat dat iedereen een positieve intentie 
heeft met zijn handelen, volstaat het te vragen naar 
die intentie en hoe de persoon in kwestie door 
zijn woorden en daden deze intentie probeert te 
verwezenlijken. Eens je begrijpt wat de intentie is, dan 
kun je, indien nodig, samen met de ander bekijken 
hoe deze intentie op een andere en/of betere manier 
verwezenlijkt kan worden. Luisteren en interesse 
tonen zijn belangrijke sleutels tot respect.

daden spreken luider dan woorden

Je mag dan alle ‘juiste’ dingen zeggen, als je je 
woorden niet omzet in daden zal er geen respect 
komen. Respect wordt verdiend, elke dag opnieuw. 
Dat vraagt een inspanning, maar het is net die 
inspanning die bij anderen veel respect oproept. 
Respect is altijd gericht op de ander. Mensen die 
enkel met zichzelf bezig zijn, of erger, egoïstisch 
gedrag vertonen, zullen het moeilijk hebben om 
oprecht respect te krijgen. Geveinsd respect, enkel 
gebaseerd op machtsverhoudingen, leidt alleen tot 
dis-connectie en staat echt leiderschap in de weg. 
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5.4 erkenning

Iedereen kent het verlangen om gezien te worden 
en ertoe te doen: als een vakbekwaam iemand, 
met hart voor het werk. Niet als een radertje in een 
machine. Sterke ‘connecties’ creëren vraag dat 
collega’s elkaar en hun resultaten ‘zien staan’. Want 
daar komt erkenning krijgen uiteindelijk op neer. Het 
is bestaan in de ogen van anderen. Niemand vindt 
het prettig om als lucht of als een nummer te worden 
behandeld. 

Als we praten over erkenning in organisatie 
zullen veel mensen denken aan loon of financiële 
vergoedingen. Wat ons betreft een eerder ‘koude’ 
vorm van erkenning. Het is al lang bewezen dat geld 
zelden resulteert in erkenning. Sommige studies6 
bewijzen zelfs het tegendeel: mensen betalen voor 
het uitvoeren neemt een stuk erkenning, motivatie 
en voldoening weg. Wij gaan op zoek naar ‘warme’ 
vormen van erkenning. De sterkste vorm van 
erkenning is als andere mensen iemand om advies 
vragen of om een bepaalde taak uit te voeren. Dit is 
het duidelijkste bewijs dat wat iemand kan en wie 
iemand is wordt erkend door de ander. Uiteraard is 
persoonlijke appreciatie voor geleverd werk ook een 
belangrijk component in erkenning. Erkenning geven 
en ontvangen zorgt voor connectie. 
In The Leadership Connection gaan we in op de 
volgende elementen als het gaat om erkenning in 
werkrelaties.

kennen

Om iemand te kunnen erkennen moet je hem eerst 
‘kennen’. Wat zijn de - professionele – ambities van 
die ander? Welke bijdrage wil hij graag leveren? Op 
welke vaardigheden wil hij inzetten? Wat is belangrijk 
voor hem? Welk verschil wil hij graag maken? Wie wil 
hij graag zijn?

Aangezien we het hebben over leiderschap 
in organisaties, zoeken we de antwoorden 
op bovenstaande vragen gerelateerd aan de 
organisatiecontext. M.a.w. wat zijn de antwoorden op 
deze vragen in de organisatie. Dit vraagt je oprechte 
interesse in de ander. 

herkennen 

Als je weet wat de interesses, voorkeuren en ambities 
zijn van de ander dan kun je gaan ‘herkennen’ als de 
persoon in kwestie iets gedaan heeft wat voor hem 
belangrijk is. Herkennen vraagt dat je actief aandacht 
besteedt aan wat je collega’s doen, dat je interesse 
toont. Daarbij is niet enkel het resultaat belangrijk, 
maar vaak nog meer de manier waarop het resultaat 
werd bereikt. We gaan nog verder: zelfs als er geen 
resultaat is of als er een mislukking is, maar er is wel 
een belangrijke inspanning geleverd, dan ook kan je 
de ander erkennen. Dan heb je het over erkenning 
van de inspanning, erkenning van de manier waarop 
de zaken zijn aangepakt, tot en met erkenning voor 
de manier waarop mensen met de mislukking zijn 
omgegaan.  
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erkennen

Erkennen betekent in onze visie dus vooral je de 
ander waardeert en je appreciatie toont voor wat 
belangrijk is voor de ander. Dat hoeft niet alleen te 
gebeuren op momenten dat belangrijke resultaten 
succesvol worden afgeleverd, maar kan op elk 
moment gebeuren. Zelfs als, ondanks alle goede 
inspanningen, het werk mislukt. Erkennen heeft te 
maken met je appreciatie voor wat mensen doen, 
maar vooral ook voor wie mensen zijn. Dat betekent 
dat je waardevolle eigenschappen van mensen 
ook in de bloemetjes mag zetten. Niets creëert een 
betere connectie dan dat je mensen erkent voor wie 
ze zijn. Dat ze begrijpen hoe ze toegevoegde waarde 
brengen binnen de organisatie en dat ze zich gezien 
voelen.

5.5 autonomie

Autonomie definiëren we als ‘de mate waarin iemand 
zelf controle heeft over de manier waarop, wanneer, 
waar en met wie hij zijn werk uitvoert’. Onderzoek6 
toont aan dat het hebben van een zekere autonomie 
bijdraagt tot de intrinsieke motivatie. Projecten, 
doelstelling, taken en activiteiten die we zelf bepalen 
geven een ‘boost’ aan onze motivatie en ons 
werkgeluk. Autonomie levert ons een dubbele win.

Autonomie bepaalt als het ware hoe strak de 
‘connectie’ is tussen twee medewerkers. Onbeperkte 
autonomie en er is geen connectie meer, te beperkte 
autonomie en de ‘connectie’ wordt verstikkend. 
Herinner de beelden van Charlie Chaplin in de film 
Modern Times waar hij, op het ritme van de machine, 
als enige taak heeft om twee bouten aan te draaien. 

De meest contraproductieve vorm van autonomie 
is echter de onduidelijke autonomie, waarbij 
medewerkers niet weten wat ze nu wel en niet zelf 
mogen zeggen, beslissen en doen. Dat zorgt voor 
eindeloze misverstanden, frustratie en slechte 
resultaten. Een situatie die zich maar al te veel 
voordoet omdat er vaak weinig aandacht wordt 
besteed aan duidelijke afspraken over autonomie.

In The Leadership Connection gaan we in op de 
volgende elementen als het gaat om autonomie in 
werkrelaties.

het speelveld en de spelregels

Niemand die het in zijn hoofd haalt om in eender 
welke sport te starten zonder een duidelijke 
afbakening van het speelveld en de spelregels. Zelfs 
voor een eenvoudig spelletje strandvolleybal zetten 
we een geïmproviseerd net en gebruiken we een 
paar strandslippers om de hoeken van het terrein aan 
te duiden. En toch zondigen we in organisaties vaak 
tegen deze regel. Medewerkers weten niet tot waar 
ze mogen gaan, welke beslissingen ze zelf mogen 
nemen, welke contacten ze zelf mogen leggen en 
welke activiteiten ze zelf mogen of moeten uitvoeren. 
Zo ook wordt er vaak te weinig gesproken over de 
spelregels. Wat zijn de minimale procedures die 
gevolgd moeten worden, hoe en wanneer moeten 
belanghebbenden worden betrokken en wie bepaalt 
hoe het werk moet uitgevoerd worden. Het leidt 
tot een enorm verlies van tijd en energie en tot 
hoogoplopende frustratie en demotivatie. Duidelijke 
afspraken maken is de boodschap. Dit vraagt een 
investering bij de aanvang van een project of taak, 
maar betaalt zich dubbel en dik terug tijdens de 
uitvoering ervan.

6 The Illustrated Happiness Trap: How to Stop Struggling and Start Living – 2014 – Russ Harris
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comfort vs. loslaten 

Bij het bepalen van de autonomie met je collega’s 
is het belangrijk om te komen tot afspraken waar 
iedereen zich comfortabel bij voelt. Als je een 
opdracht aan iemand toevertrouwt, wees dan eerlijk 
en duidelijk met jezelf als het gaat over hoe jij de 
taak wil uitgevoerd zien. Probeer daarbij te durven 
‘loslaten’. Denk na over de vaardigheden van je 
collega en de eventuele risico’s verbonden aan 
mislukking en bepaal bewust de autonomie waarbij 
jij je comfortabel voelt. In plaats van die autonomie 
vervolgens op te leggen, vraag eerst aan je collega 
of medewerker met welke autonomie hij zich 
comfortabel voelt. Dan is het moment gekomen om 
samen in overleg te gaan over ‘de afbakening van het 
speelveld en de te respecteren spelregels’. Om zo 
tot een autonomie te komen waarbij iedereen zich 
comfortabel voelt, met respect voor de nood aan 
comfort van de ander.

vangnet

Hoeveel of hoe weinig autonomie je aan iemand 
geeft, zorg altijd voor een vangnet. Voor de eerste 
keer zwemmen in het diep kan best spannend zijn. 
Als je weet dat er altijd een reddingslijn in de buurt 
is, zal het veel gemakkelijker zijn je weg zelfstandig 
af te leggen. Dat vereist dat je als meer ervaren of 
verantwoordelijke persoon in de buurt bent. Niet 
om voortdurend te vragen hoe het werk vordert, 
maar wel om te vragen hoe het met de persoon in 
kwestie is en of je nog iets kan betekenen voor hem 
of haar. Een kleine nuance, die duidelijk aangeeft dat 
je vertrouwen hebt en tegelijkertijd in de buurt bent 
moesten ze je nodig hebben.

5.6 zingeving

Zingeving definiëren we als ‘de ervaring dat je van 
betekenis bent, dat je een verschil maakt in deze 
wereld’. Zingeving gaat een stuk verder dan geluk. 
Onze zoektocht naar geluk van de voorbije decennia 
– en eigenlijk de voorbije eeuwen – heeft ons geleerd 
dat overal en altijd gelukkig zijn een utopie is. Dit 
wordt mooi beschreven in het boek ‘De Valstrik van 
geluk’ van Russ Harris6. O.a. onderzoeker Dan Ariely 
ontdekte dat zingeving een belangrijkere drijfveer is 
dan geluk of plezier7. Waarmee we niet beweren dat 
geluk en plezier niet belangrijk zijn in ons leven.

Gezien de hoeveelheid tijd die we op het werk en in 
organisaties doorbrengen, mogen we alleen maar 
hopen dat iedereen in zijn werk een stuk zingeving 
vindt. Een verschil maken vertaalt zich vaak in 
bijdragen aan een betere wereld en/of anderen 
helpen. Het gaat om meer voldoening halen uit het 
leven. Mensen die meer voldoening halen uit hun 
leven blijken veerkrachtiger en gemotiveerder. 

Zingeving draagt in belangrijke mate bij tot 
‘positieve connectie’ tussen mensen in organisaties. 
Samenwerken aan hetzelfde doel, samen met 
anderen in een organisatie een verschil maken 
versterkt in belangrijke mate de samenhorigheid 
en de connectie in organisaties. We kunnen onze 
persoonlijke verschillen veel makkelijker aan de kant 
zetten als we weten dat we samen hetzelfde doel 
nastreven en samen dezelfde missie verwezenlijken. 
Als we weten dat de ander even toegewijd is aan de 
missie van de organisatie, van de afdeling of van het 
team, dan zullen veel sneller geneigd zijn om hen te 
volgen en te ondersteunen. 

In The Leadership Connection gaan we in op de 
volgende elementen als het gaat om zingeving in 
werkrelaties.



2222

het waarom

Het belangrijkste woord als we het over zingeving 
hebben is het woord ‘waarom’. Waarom doe je wat 
je doet? Welk verschil wil je ermee bereiken? Wie 
komt dit ten goede? Hoe draag je bij aan een betere 
wereld? Jammer genoeg wordt ‘het waarom’ vaak 
vergeten in organisaties. We zijn vooral bezig met 
uit te leggen wat er moet worden bereikt en hoe we 
dat gaan aanpakken. Zelden leggen we uit waarom 
we bepaalde initiatieven of activiteiten lanceren. 
Als het al aan bod komt, dan gaat het vaak over het 
vergroten van de winst, het verlagen van kosten, 
het verhogen van efficiëntie, het verbeteren van 
kwaliteit. Zelden gaat het over hoe we een verschil 
maken voor onze interne en/of externe klanten, hoe 
we tegemoet komen aan noden de verschillende 
belanghebbenden of hoe we een positief verschil 
maken in deze wereld.

het waarom vertalen   

Als er al een ‘waarom’ wordt gedefinieerd in 
organisaties, dan is dat vaak op het hoogste niveau: 
waarom bestaat de organisatie. Zeker in grote 
organisaties is het dan voor veel medewerkers nog 
steeds onduidelijk hoe hun werk bijdraagt aan het 
grotere plaatje. Samen met je collega’s die vertaalslag 
maken naar je eigen afdeling, je eigen team en je 
eigen werk is een activiteit die een enorme impuls 
kan geven aan motivatie en engagement8. Samen 
kijken wie er beter wordt van jouw/jullie werk. Dat 
kunnen net zo goed interne collega’s als externe 
klanten zijn. Zo kom je erachter hoe jij een verschil 
maakt in jouw organisatie.

6 The Illustrated Happiness Trap: How to Stop Struggling and Start Living – 2014 – Russ Harris
7 What makes us feel good about our work – TedX 2012 – Dan Ariely
8 Start with Why: How Great Leaders Inspire Everyone to Take Action – 2011 – Simon Sinek



23

06
basisprincipe 2: 
authentiek maatwerk..
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6.1 introductie

authenticiteit

Ons tweede basisprincipe – ‘authentiek maatwerk’ 
draagt ook bij tot een sterkere ‘positieve connectie’. 
De betekenis van authentiek volgens Van Dale™ 
is ‘betrouwbaar, geloofwaardig, echt’. We kunnen 
het vertalen als ‘jezelf zijn’, m.a.w. wat je zegt en 
doet is niet gespeeld. Op basis van de definitie 
van Van Dale™ kunnen we meteen de link leggen 
met basisprincipe 1 – ‘positieve connectie’. Tenzij 
we in het theater zitten of naar een film kijken, 
zorgt ‘gespeeld’ gedrag niet voor connectie. Het 
gevoel dat iemand een rol speelt, leidt al gauw tot 
wantrouwen of het gevoel dat we gemanipuleerd 
worden. Als de collega die ’s morgens bij het 
binnenkomen altijd achteloos je bureau voorbij loopt 
op een morgen plots een stoel bijschuift om samen 
een koffie te drinken en heel enthousiast te vragen 
hoe het met je gaat, dan zal je toch wel even je 
wenkbrauwen fronsen. ‘Fake’ gedrag zet niet direct 
aan tot leiderschap waarbij we de ander volgen in 
houding, woorden of daden. 

meerdere versies van jezelf

We praten vaak over authenticiteit en authentiek 
leiderschap alsof er maar één versie van jezelf is. Eén 
versie die elke dag op dezelfde manier spreekt en 
handelt ongeacht de context en de situatie. Ontdek 
die unieke versie van jezelf en je beschikt over 
zelfinzicht en inzicht in je stijl van leiden. De realiteit 
is echter complexer, we tonen verschillende versies 
van onszelf in verschillende omstandigheden. Als 

we tussenkomen in een heftige discussie tussen 
twee collega’s dan doen we dat misschien heel 
voorzichtig, behoedzaam en met veel empathie. 
Terwijl we even later vol vuur en overtuiging voor een 
groep staan om ons nieuwe project te presenteren. 
Zijn we dan niet authentiek op één van die twee 
momenten. Nee, we tonen gewoon een andere 
kant van onszelf. Context en situatie hebben een 
duidelijke invloed op ons gedrag. 

Als het gaat om het bepalen van ons gedrag, is 
context dan sterker dan persoonlijkheid of is het 
omgekeerd? Over de voorbije decennia is de 
slinger verschillende richtingen uitgegaan. Het is 
een discussie waar we nooit het finale antwoord 
zullen kennen. We kunnen alleen stellen dat zowel 
persoonlijkheid als context een invloed uitoefenen op 
ons gedrag en onze manier van aanpak. 

zelf-monitoring

De psycholoog Mark Snyder ontdekte dat sommige 
mensen eerder op dezelfde manier reageren 
ongeacht de context en dat anderen zich veel meer 
aanpassen aan de situatie terwijl ze toch authentiek 
blijven. Over deze laatste groep van mensen zegt 
hij dat ze beschikken over veel zelf-monitoring9. 
De eerste groep beschikt over minder of een laag 
niveau van zelf-monitoring. Mensen met een hoog 
niveau van zelf-monitoring kun je vergelijken met een 
kameleon, ze veranderen van kleur in functie van hun 
omgeving, maar ze blijven wel een kameleon. 

9 Self-monitoring - from Wikipedia, the free encyclopedia
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De vraag rijst of iemand die zijn gedrag meer en 
vaker aanpast aan de context nog authentiek is. Het 
antwoord is een voorwaardelijk ‘ja’ en we kunnen 
ernaar refereren als stijlflexibiliteit of authentiek 
maatwerk. Zo kennen we bijvoorbeeld allemaal 
wel mensen in onze werkomgeving die bijzonder 
minzaam zijn in de dagdagelijkse omgang, maar een 
harde onderhandelaar worden als een leverancier 
onrealistische hoge prijzen vraagt. In beide situaties 
ervaren we ze als authentiek. Maar het vraagt wel dat 
je intentie om van gedrag te veranderen gegeven 
de context gemeend is en dus een positieve intentie 
heeft. Positieve intentie, iets goed(s) willen doen, is 
een noodzakelijk voorwaarde.

6.2 de context

Authentiek maatwerk is de evenwichtsoefening 
tussen trouw zijn aan je persoonlijke voorkeuren en 
je aanpassen aan de context. Zo vraagt de context 
van het blussen van een brand om een andere 
aansturing dan het opvangen van betrokkenen 
in een auto ongeluk, wat op zijn beurt weer een 
andere aansturing vraagt dan het uitvoeren van een 
brandpreventie controle. 

Een aantal leiderschapsmodellen delen dit inzicht. 
Meestal wordt er dan gesproken over ‘situationeel 
leiderschap’. Eén van de meest gekende modellen is 
het ‘situationeel leiderschapsmodel’ van Blanchard 
en Hersey10. Dit model kent slechts twee dimensies: 
de graad van motivatie en de graad van competentie 
van de persoon die je leidt. Je hebt dus vier mogelijk 
situaties: niet competent en niet gemotiveerd, niet 
competent en wel gemotiveerd, wel competent 
en niet gemotiveerd en, tot slot, competent en 
gemotiveerd. Voor elk van deze vier situaties wordt 
uitgelegd wat de beste manier van leiden is.

In The Leadership Connection zien we heel wat meer 
dimensies die de context bepalen. Hierbij zijn de 
volgende dimensies de belangrijkste:

de betrokken perso(o)n(en) 

Hierbij gaat het niet alleen over wat die andere 
persoon kent en kan. Het gaat even goed over wie 
deze persoon is en wat deze persoon wil en nodig 
heeft. Zo is het aansturen van iemand die bijzonder 
ongeduldig is, graag promotie wil maken maar nog 
niet over alle vaardigheden beschikt anders dan het 
aansturen van iemand die zeer competent is, eerder 
behoudsgezind en die graag zo lang mogelijk in zijn 
huidige job wil blijven.

de aard van de activiteit

Verschillende activiteiten vragen om verschillende 
leiderschapsstijlen. Het aansturen van 
wetenschappelijke onderzoek aan een universiteit is 
anders dan het aansturen van een tussenkomst van 
de politie bij een burenruzie. Elkaar beïnvloeden bij 
het samen afstellen van een technische installatie is 
anders dan elkaar beïnvloeden bij het uitvoeren van 
een lobby-campagne.

de timing

Activiteiten en projecten gaan door verschillende 
fasen, van opstart over uitvoering tot afsluiting. 
Elk van deze fasen vraagt om andere accenten 
qua leiderschap. Zo is het aansturen van de eerste 
brainstormfase van een project vermoedelijk anders 
dan het aansturen van de finale implementatie en 
overdracht van het project naar de klant.

10 The Situational Leader – 1985 – Dr. Paul Hersey
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de (organisatie-)cultuur

‘Culture eats strategy for breakfast’ (Cultuur eet 
strategie op als ontbijt) is een bekende uitspraak 
van Peter Drucker11 om aan te geven dat cultuur een 
enorme invloed heeft in organisaties. Waar het in 
één (organisatie-)cultuur gezien wordt als een sterkte 
om de ideeën van je leidinggevende in publiek te 
‘challengen’, kan dit er in een andere organisatie toe 
leiden dat je achteraf een uitbrander krijgt.

de omstandigheden

Waar je je bevindt en wie er aanwezig is kan 
een belangrijke invloed hebben op de meest 
gepaste leiderschapsstijl. Een politiek leider die 
zijn partijgenoten toespreekt in het openbaar met 
aanwezigheid van publiek en de pers zal dat anders 
doen dan achter gesloten deuren in het partijkantoor.

Kortom, de context zal altijd mee bepalen wat de 
meest geschikte leiderschapsstijl is. Het kunnen 
‘lezen’ van de context is één van de belangrijkste, 
universele leiderschapsvaardigheden. Een 
vaardigheid die de meeste mensen over de jaren 
heen ontwikkelen met vallen en opstaan. Het lezen 
en interpreteren van de context is een belangrijk 
element van de The Leadership Connection. 

6.3 aanpassingsvermogen

Authentiek maatwerk houdt in dat we ons kunnen 
aanpassen aan de context op een natuurlijk manier, 
een manier die ons eigen is. We beschikken allemaal 
over die capaciteit. Ondanks het feit dat we met 
bepaalde eigenschappen en voorkeuren geboren 
zijn en dat onze opvoeding en ervaring ons hebben 
gevormd, kunnen we ons op een echte, oprechte 
manier aanpassen. Zo heeft elke organisatie 
zijn eigen cultuur, waarden en normen die nooit 
100% zullen overeenkomen met de waarden en 
normen van alle werknemers. Toch zijn de meeste 
werknemers in een organisatie in staat zich af 
te stemmen op de meest gangbare waarden en 
normen in de organisatie. 

Authentiek maatwerk neemt het principe van 
stijlflexibiliteit nog verder. Dit gaat alleen met de juiste 
motivatie. Je moet met andere woorden goed weten 
wat belangrijk voor je is en waarom. Je hebt inzicht 
nodig in de drie elementen: waar ben ik goed in, wat 
wil ik en wat zijn mijn natuurlijke voorkeuren. Dat is 
persoonlijk leiderschap en de basis voor alle vormen 
van leiderschap. Als je echt iets wilt en je kent je 
huidige zelf, dan kun je je een nieuwe eigenschap 
‘eigen’ maken. Als je bijvoorbeeld van nature een 
slechte luisteraar bent, maar je wilt altijd de beste 
oplossing voor een probleem vinden door naar de 
ideeën van je collega’s te luisteren dan kan je die 
luistervaardigheden ontwikkelen op een manier die 
‘oprecht, betrouwbaar en echt’ is, m.a.w. authentiek. 
Geen gekunstelde techniek uit een boekje, maar 
jouw eigen, authentieke vorm van luisteren naar 
anderen. 

11 The Leader’s Guide to Corporate Culture – Harvard Business Review - 2018
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Authentiek maatwerk vraagt inspanning en oefening, 
dag in, dag uit. Het vraagt dat je voortdurend in het 
oog houdt hoe je van nature zou reageren en hoe 
je je reactie/actie aanpast aan de omstandigheden 
met als objectief een hoger doel - ‘wat je wilt’ - te 
bereiken. 

6.4 zelfinzicht

Zelfinzicht bestaat uit drie belangrijke componenten:
• weten wat je kan en kent. En weten wat je niet kan 

en niet kent;
• weten wie je bent. En weten wie je niet bent; 
• weten wat je wilt. En weten wat je niet wilt.

Het formuleren van de antwoorden op deze vragen 
is voor ons de basis van persoonlijk leiderschap. En 
persoonlijk leiderschap is de basis van alle andere 
vormen van leiderschap. Drie eenvoudige vragen, 
maar de antwoorden zijn vaak een uitdagende 
zoektocht. 

Weten wat je kan en kent is dan misschien de minst 
moeilijke vraag, weten wie je bent en, vooral, wat 
je wilt, vragen behoorlijk wat zelfonderzoek. De 
antwoorden op deze vragen groeien en evolueren 
over de tijd. Het is en blijft voor velen van ons een 
voortdurende zoektocht met steeds nieuwe inzichten 
en antwoorden. 

De drie vragen krijgen onze uitgebreide aandacht in 
The Leadership Connection.

weten wat je kan en kent

De eerste vraag is vermoedelijk nog de minst 
moeilijke, toch als het om ‘harde’ competenties 
gaat zoals inhoudelijke, technische kennis 
en vaardigheden. De zogenoemde ‘zachte’ 
competenties, zoals interpersoonlijke vaardigheden, 
zijn vaak al een stuk moeilijker in te schatten. Zo 
hebben we allemaal wel onze ‘blinde vlekken’, 
vaardigheden waarover we denken te beschikken, of 
niet, en waar de perceptie van anderen verschillend 
is. Feedback verricht wonderen als het gaat over een 
goed inzicht krijgen in wat je kan en kent, en wat niet.  

weten wie je bent

Bij de vraag ‘Weten wie je bent. En weten wie 
je niet bent’ kunnen persoonlijkheidsmodellen 
zeker een nuttige rol spelen. Hierbij moet je altijd 
rekening houden met de belangrijke uitspraak van 
de gerenommeerde wetenschapper en statisticus 
George Box die zei ‘Alle modellen zijn fout, 
sommigen zijn nuttig’12. We leven met zeven miljard 
verschillende mensen op onze planeet die allemaal 
uniek zijn. Onmogelijk om die allemaal 100% correct 
te beschrijven met één model. Maar een model kan 
wel een nuttige houvast en referentiekader bieden 
om jezelf beter te leren kennen.   
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Om een antwoord te vinden op jouw natuurlijke en 
jouw gewenste voorkeursstijl(en) qua leiderschap 
hebben we met de The Leadership Connection 
een model ontwikkeld dat gebaseerd is op de 
psychologie van Carl Jung. Om bij de woorden van 
George Box te blijven: misschien niet het meest 
accurate model, maar wel een nuttig en tevens 
zeer wijdverspreid model. De theorie van Jung 
ligt aan de basis van persoonlijkheidsmodellen 
zoals MBTI™, Insights Discovery™, DISC™ en Social 
Styles™. Als je m.a.w. je natuurlijke voorkeursstijl 
in de werkomgeving kent binnen één van deze 
modellen, dan vind je bijna automatisch je natuurlijke 
voorkeursstijl qua leiderschap in The Leadership 
Connection terug.

Carl Jung maakt een onderscheid tussen 
verschillende persoonlijkheidsvoorkeuren door drie 
dimensies te combineren13:

• Introvert <----> Extravert

• Sensing  <----> iNtuition

• Thinking <----> Feeling

12 All models are wrong - from Wikipedia, the free encyclopedia
13 Jungian cognitive functions - from Wikipedia, the free encyclopedia
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Als resultaat hiervan krijg je acht mogelijk 
combinaties en dus voorkeursstijlen. In The 
Leadership Connection hebben we die vertaald naar 
leiderschapsvoorkeuren. Aan jou om te kijken welke 
voorkeursstijlen je gebruikt in welke context. Welke 
voorkeursstijlen je van nature vaker en makkelijker 
hanteert en welke stijlen je minder vaak en minder 
gemakkelijk hanteert. In functie van die analyse kun 
je gaan bepalen welke stijlen je meer of minder wil 
toepassen in functie van verschillende contexten. 
Het is belangrijk te onthouden dat er geen goede en 
slechte ‘stijlen’ zijn. Het enige wat je kan zeggen is dat 
sommige stijlen beter in bepaalde contexten passen 
dan andere stijlen.

weten wat je wilt

Weten wat je wilt is voor veel mensen de moeilijkste 
vraag. Het antwoord wordt door talloze factoren 
beïnvloedt: je persoonlijkheid, je waarden, behoeften 
en overtuigingen, je dromen en idealen, de 
verwachtingen uit je omgeving, je mogelijkheden, … 
In een organisatiecontext moet je daarenboven het 
goede evenwicht en de juiste ‘fit’ vinden tussen je 
persoonlijke objectieven en de objectieven van de 
organisatie. Kortom, een vraag waarbij iedereen 
wel wat hulp en begeleiding kan gebruiken. Een 
belangrijke vraag waar we in The Leadership 
Connection mee aan de slag gaan.  
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Hieronder vind je de acht leiderschapsstijlen zoals wij die in The Leadership Connection gebruiken.

EST directief leiderschap
 gedreven
 efficiënt
 pragmatisch
 beslissen
 delegeren & controleren
 probleemoplossers

   
ENT ondernemend leiderschap
 assertief
 recht-door-zee
 ambitieus
 doelgericht
 durf
 competitief 

ENF inspirerend leiderschap
 innoverend
 enthousiasmerend
 mobiliserend
 charismatisch
 motiverend
 dynamisch

ESF verbindend leiderschap
 netwerker
 teambuilder
 aanmoedigend
 ambassadeur
 flexibel
 genereus

INF dienend leiderschap
 ondersteunend
 loyaal
 vindingrijk
 zorgzaam 
 empathisch
 democratisch 

ISF participatief leiderschap
 inclusief
 doordacht
 betrokken
 consciëntieus
 adaptief
 waarden-gedreven 

IST strategisch leiderschap
 leider expert
 tactisch
 rustig
 gedetailleerd
 accuraat
 onderbouwd - ‘meten is weten’

INT visionair leiderschap  
 creatief
 logisch
 vastberaden
 gefocust
 efficiënt
 scenario denkers
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Iedereen kan leiden. Allemaal beïnvloeden we 
anderen. Deze beïnvloeding op een bewuste 
manier inzetten is leiderschap. Dat brengt zowel 
mogelijkheden als verantwoordelijkheid met zich 
mee. The Leadership Connection nodigt je uit 
om daar bewust bij stil te staan, je mogelijkheden 
constructief te gebruiken en je verantwoordelijkheid 
op te nemen. Op die manier kun je een positieve 
impact hebben op zowel de resultaten als het 
werkgeluk in je organisatie. 

7.1 welke leider wil jij zijn 

‘Welke leider wil je zijn?’ is de fundamentele vraag 
waar je reis met The Leadership Connection begint. 
Dat geldt zowel voor persoonlijk leiderschap als 
hiërarchisch leiderschap. Welke impact wil jij hebben 
binnen jouw organisatie? Welke bijdrage wil je 
leveren? Dit is een vraag naar zingeving en geluk. 
Hoe wil jij, via je werk in je organisatie, zin geven aan 
je leven en werkgeluk vinden.

Eens je het antwoord kent op die vraag, kun je 
gaan kijken naar de rol die je vandaag opneemt in 
je organisatie en vooral hoe je die rol invult. Welke 
impact heb je vandaag en welke impact zou je 
graag hebben. Met de twee basisprincipes van 
The Leadership Connection kun je aan de slag om 
de brug te leggen tussen je huidige aanpak en je 
gewenste aanpak, de beste versie van jezelf. Je 
persoonlijke ontwikkeling zelf in handen nemen, ook 
dat is persoonlijk leiderschap.

Samen met ons kun je op zoek gaan naar de 
antwoorden op vragen die de twee basisprincipes 
van de The Leadership Connection jou voorleggen:

positieve connectie:
• hoe bouw ik aan vertrouwen?
• hoe toon en verdien ik respect?
• hoe geef ik erkenning?
• hoe zorg ik voor de juiste hoeveelheid autonomie?
• hoe zet ik in op zingeving?

authentiek maatwerk:
• wat is mijn organisatiecontext?
• met welke situaties krijg ik het meest te maken?
• hoe ga ik vandaag om met die situaties? 
• welke impact zou ik graag willen hebben in die 

situaties?
• hoe kan ik mijn stijl op een authentieke manier 

aanpassen om die impact te bereiken?

We gaan graag samen met jou op weg om die 
antwoorden te vinden. Het boek van The Leadership 
Connection, ‘Iedereen kan leiden’, begeleidt je op 
die weg. Aan de hand van praktische voorbeelden en 
oefeningen vind je jouw antwoorden op jouw vragen. 
Stap voor stap op weg naar nieuwe gewoontes, 
betere en mooiere resultaten en vooral meer 
werkgeluk en voldoening.
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